
ВІД ПОЧАТКУ 2017 року в 
Києві під медичний нагляд взя-
то 1650 осіб, які живуть із ВІЛ/
СНІД, що перевищує річний по-
казник минулого року на 20%. 
Про це повідомив заступник 
голови КМДА Микола По-
ворозник під час акції, присвяченої Все-
світньому дню боротьби зі СНІДом. 

«Із урахуванням взятих Києвом зобов’язань 
у рамках глобальної ініціативи Fast-Track Cities 
затверджена відповідна міська цільова про-
грама на період до 2021 року, визначені амбітні 
цілі та конкретні завдання щодо подолання 
епідемії ВІЛ/СНІДу в столиці. Результати, 
здобуті з початку року, дозволяють не тільки 
оцінити певний прогрес, досягнутий спільно 
з ГО та міжнародними партнерами, але й ви-
значити, наскільки багато нам ще належить 
зробити для того, щоб реалізувати поставлену 
мету: 90% із 23 тисяч людей, які живуть із ВІЛ, 
повинні знати свій статус, 90% із них мають 

отримувати антиретровірусну терапію (АРТ-
терапія – метод лікування ВІЛ-інфекції та 
СНІДу) з досягненням у 90% випадків високої 
ефективності», – розповів Микола Юрійович. 

Він зазначив, що найбільший обсяг тесту-
вань на ВІЛ здійснюють у медичних закладах, 
однак результативності тестування сприяє і 
робота неурядових організацій, що спрямо-
вують людей із високим ризиком інфікування 
ВІЛ до пунктів тестування. Прорив на шляху 
досягнення цілей стратегії «90-90-90» відбувся 
саме завдяки інноваціям, масштабному запро-
вадженню у 2017 році швидких тестів, а також 
консолідації зусиль державних і неурядових 
організацій. Лікарі закладів первинної медич-
ної санітарної допомоги проходять навчання 
з питань консультування і тестування на ВІЛ. 

«Ми запровадили в усіх медзакладах Ки-
єва обстеження населення на ВІЛ швидкими 
тестами, яке надають як амбулаторні, так 
і стаціонарні лікувальні заклади. Зазначу, 
що у 240 випадках із 7620 обстежень резуль-

тат тестування на ВІЛ виявився позитивним 
(3,1%). При цьому 170 людей із-поміж ви-
явлених взяті під медичне спостереження у 
Київському міському центрі СНІДу. Таким 
чином, показник охоплення диспансерним 
наглядом у столиці сягнув 71%. Вперше з по-
чатку епідемії ВІЛ/СНІДу до вирішення цих 
проблем ми долучили первинну та вторинну 
ланки, що дозволяє діагностувати ВІЛ-інфекцію 
на більш ранніх стадіях хвороби», – зазначив 
заступник голови КМДА. 

За його словами, аналіз загальних показ-
ників за 9 місяців вказує на суттєві зрушення, 
якщо порівнювати з аналогічним періодом 
2016 року: загальна кількість скринінгових 
обстежень на ВІЛ збільшилась на 14%, а обсяги 
швидкого тестування зросли на 35%. 

«Позитивним результатом є і те, що 93% 
пацієнтів активної диспансерної групи охоп-
лені АРТ. Це найкращий результат за весь час 
діяльності Київського міського центру про-
філактики та боротьби зі СНІДом. У рамках 
децентралізації лікування хворих на ВІЛ/
СНІД забезпечено розподіл антиретрові-
русних препаратів на 700 пацієнтів, які спо-
стерігатимуться у лікаря-інфекціоніста за 
місцем проживання, розроблені маршрути 
пацієнта, запроваджується єдина медична 
інформаційна система. Усі лікарі-інфекціоністи 
амбулаторної мережі пройшли відповідну 
підготовку і стажування на базі Київського 
міського центру СНІДу», – зауважив Микола 
Поворозник  �

Стратегія «90-90-90»: 
наступ на СНІД

Організатори акції презентували спеціальний мобільний додаток – 
онлайн-тест на ВІЛ, який допоможе кожному визначити ризик бути 
інфікованим. Пристрій сам підкаже вірогідність зараження і направить 
до найближчого пункту, щоб пройти тестування. Окрім цього усім 
запрошеним на подію запропонували пройти онлайн-тест на ВІЛ. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

Роботи за програмою 
«70/30» виконуються 
в 130 будинках Києва 

Найбільшим попитом у рамках міської про-
грами співфінансування заходів із енер-
гозбереження «70/30», що діє в столиці, 
користуються ремонт та модернізація ін-
женерних систем у житлових будинках. 
На другому місці – заміна вікон і дверей, а 
також утеплення фасадів. 

«Найбільша за масштабами заявка реалі-
зується на просп. М. Бажана, 16. Цей будинок 
взяв найбільший «теплий» кредит в Україні 
на суму 9,7 млн грн. За цим кредитом також 
зафіксована найбільша компенсація з боку 
влади – більш як 3 млн грн. Окрім того, за 
умовами програми «70/30» будинок отримав 
від міста понад 20 млн грн на проведення 
заходів із енергозбереження», – розповів 
радник заступника голови КМДА Петра 
Пантелеєва та куратор програми «70/30» 
Олексій Тихонов. 

Він зазначив, що найбільша кількість 
заявок від громади надійшла на ремонт 
і реконструкцію інженерних систем у бу-
динках, що дозволяє досягти погодного 
регулювання та збалансованої роботи 
системи теплопостачання. Значна кількість 
заходів із заміни вікон та дверей, утеплення 
фасадів. Практично на всіх об’єктах роботи 
наближаються до завершення. 

«Ми сподіваємося, що в наступному році 
обсяги фінансування на програми співфінан-
сування зростуть і ми зможемо збільшити 
кількість учасників до 200-250 будинків. 
Окрім того, зусиллями Департаменту ЖКІ 
проводяться навчання голів ОСББ та ЖБК, 
яких вчать правильно замовляти роботи та 
проводити енергоаудит», – розповів радник 
заступника голови КМДА. 

Олексій Тихонов підкреслив, що вперше 
в Україні в столиці підписаний ЕСКО-конт-
ракт (енергосервісний контракт) із житловим 
будинком. 

«Мешканці ЖБК «Політехнік» на вул. Са-
лютній, 27 підписали 5-річну енергосервісну 
угоду, яка передбачає, що всі енергоефектив-
ні заходи виконуються енергосервісною ком-
панією. Кошти, вкладені в енергозбереження 
в цьому будинку, повертатимуть за рахунок 
економії на комунальних платежах. А вже 
після того, як компанія поверне вкладені 
кошти, обсяги досягнутої економії залишаться 
у мешканців», – сказав Олексій Тихонов. 

До 8 грудня тривають 
обстеження в рамках 
проекту «Лікар 
у вашому домі» 

На цьому тижні в Подільському районі триває 
пілотний проект «Лікар у вашому домі» для 
профілактики та раннього виявлення за-
хворювань киян. У рамках заходу всі охочі 
зможуть безкоштовно обстежитися. Зокрема 
отримати первинні консультації щодо стану 
здоров’я, пройти експрес-тестування на 
неінфекційні захворювання, перевірити 
рівень цукру та холестерину в крові, виміряти 
артеріальний тиск, визначити індекс маси 
тіла, пройти тест на ВІЛ/СНІД тощо. 

Пункти, які діятимуть у рамках пілотного 
проекту «Лікар у вашому домі» з 4-8 грудня 
(з 10:00 до 15:00), – за посиланням: https://
kyivcity.gov.ua/news/56775.html.
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 �  У Всесвітній день боротьби зі синдромом набутого імунодефіциту 
в столиці організували низку профілактичних заходів
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ДОКУМЕНТ/РЕКЛАМАХрещатик
5 грудня 2017 р.
№127 (5040)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 122 (1801), вівторок, 5 грудня 2017 р.

У номері газети «Хрещатик» від 1.12.2017 р. з технічних причин було допущено помилку: 
у рішенні № 551/3558 від 28 листопада 2017 року Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» 
на 2016 – 2018 роки»: 

«1. У пункті 5 рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про за-
твердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 – 2018 роки» слова 
та цифри «01 грудня 2017 року» замінити словами та цифрами «01 липня 2018 року». 

слід читати: 
«1. У підпункті 5.2, абзаці третьому підпункту 5.4 рішення Київської міської ради від 03 

березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу-
стріч киянам» на 2016 – 2018 роки» слова та цифри «01 грудня 2017 року» замінити словами та 
цифрами «01 липня 2018 року».

Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги  
громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної  

ситуації в будинку № 70, корпус 2 на проспекті  
Голосіївському у Голосіївському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 200/3207 від 9 листопада 2017 року
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми 
«Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки», з метою соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
надзвичайної ситуації в будинку № 70, корпус 2 на проспекті Голосіївському у Голосіївському районі міста Києва, 
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) повідомляє про продаж на аукціоні об’єкта при-
ватизації – нежитлових приміщень загальною площею 212,9 
кв. м на просп. Маяковського Володимира, 60/10, літ. «А»

Назва об’єкта: Нежитлові приміщення загальною площею 212,9 кв. м. 
Адреса: 02232, м. Київ, просп. Маяковського Володимира, 60/10, 

літ. «А». 
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Ватутінськінвестбуд». 

Відомості про об’єкт приватизації:
Нежитлові приміщення з № 1 по № 19 (групи приміщень № 1) загальною 

площею 212,9 кв. м. Початкова ціна без ПДВ – 2 143 860,0 (два мільйони 
сто сорок три тисячі вісімсот шістдесят) гривень.

ПДВ – 428 772,0 (чотириста двадцять вісім тисяч сімсот сімдесят 
дві) гривні.

Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 2 572 632 (два мільйони п’ятсот 
сімдесят дві тисячі шістсот тридцять дві) гривні.

Грошові кошти в розмірі 10%   початкової ціни з урахуванням ПДВ:  
257 263,20 (двісті п’ятдесят сім тисяч двісті шістдесят три) гривні 20 копійок. 

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-

технічному стані.
2. Всі витрати пов’язані з укладанням договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією 
права власності на об’єкт, бере на себе покупець.

3. Переможцю аукціону протягом п’яти робочих днів з дня проведення 
аукціону сплатити на користь Товарної біржі «Універсальна товарно-сиро-
винна біржа» біржовий збір у розмірі, що не перевищує 5% ціни продажу 
об’єкта, який встановлюється біржею.

4. Аукціон відбудеться 26 грудня 2017 року.
Місце проведення аукціону: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська 

(Воровського), 51, оф. 11, Товарна біржа «Універсальна товарно-сиро-
винна біржа». Початок о 12.00.

5. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 01054, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11, Товарна біржа 
«Універсальна товарно-сировинна біржа», в понеділок – п’ятницю з 9.00 
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття 
заяв – три дні до дати проведення аукціону.

6. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, 

сплачується на рахунок № 26006562666800 у ПАТ «УкрСиббанк», код 
банку: 351005, код ЄДРПОУ: 32069037, отримувач: Товарна біржа «Уні-
версальна товарно-сировинна біржа».

7. Грошові кошти в розмірі – 257 263,20 гривень, що становлять 10 
відсотків початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на рахунок  
№ 26006562666800 у ПАТ «УкрСиббанк», код банку: 351005, код ЄДРПОУ: 
32069037, отримувач: Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна 
біржа».

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
9. Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об’єкти 

розміщені на сайті Департаменту комунальної власності м. Києва  
(розділ «Приватизація» (www.gukv.gov.ua/виставлено-на-продаж), 
нормативні документи відповідно до яких проводиться аукціон –  
www.gukv.gov.ua/нормативна-база.

10. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: 02232, 
м. Київ, просп. Маяковського Володимира, 60/10, літ. «А».

11. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: 01054,  
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11, Товарна 
біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа», тел. (044) 482-07-42.

Про прийняття за основу проекту рішення Київської  
міської ради «Про недопущення громадсько-політичної  

діяльності та політичної агітації в загальноосвітніх  
навчальних  закладах міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 209/3216 від 9 листопада 2017 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої статті 

35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, 
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про надання статусу скверу земельним ділянкам на  
просп. Науки, 4-а та 4-б у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 204/3211 від 9 листопада 2017 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, 
з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень  Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення  

Київської міської ради 
від 09.11.2017 № 200/3207

Розрахунок коштів для матеріальної допомоги (компенсації)  
постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації в буд. 70  

на проспекті Голосіївському, корпус 2

№ квар-
тири П.І.Б володаря о/р або власника ІНН Сума матеріальної допомоги, грн

1 Самойлова Алла Михайлівна 1394501783 75 000

2 Куценко Лідія Павлівна 1865703301 75 000

3 Манелюк Неля Михайлівна 1688502620 75 000

4 Холоденко Марина Марківна 2128119645 75 000

5 (комун.) Шолух Надія Михайлівна 3086515145 75 000

5-а Новицька Ганна Тимофіївна 1387500185 75 000

6 Ілюченко Зінаїда Петрівна 1729912565 75 000

7 Козаченко Алла Володимирівна 2902300160 75 000

8 Яремчук Сергій Миколайович 2141903492 75 000

9 Кудін Віктор Петрович (батько загиблого) 1851406139 75 000

10 (комун.) Прозорова Жанна Михайлівна 2679320263 75 000

10-а Лупинка Сергій Леонідович 2550200052 75 000

11 (комун.) Згуровець Анатолій Іванович СО, 566651 75 000

11-а Згуровець Ольга Анатоліївна 3094421505 75 000

12 (комун.) Козаченко Катерина Григорівна 1731515288 75 000

12-а Старжинський Олександр Вікторович 2560814754 75 000

13 Виговський Валентин Антонович 1620901638 75 000

14 (комун.) Жданов Михайло Олексійович 2303603152 75 000

14-а Кроткевич Вікторія Павлівна 1372907362 75 000

15 Адамович Роман Сергійович 1661306354 75 000

17 Гавриш Людмила Анатоліївна 2578419447 75 000

ВСЬОГО: 1 575 000

Всього квартир: 21.
Київський міський голова В. Кличко

1. Надати одноразову адресну допомогу 
громадянам, які постраждали внаслідок над-
звичайної ситуації в будинку № 70, корпус 2 на 
проспекті Голосіївському у Голосіївському районі 
міста Києва, згідно з додатком до цього рішення.

2. Департаменту соціальної політики вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпечити за 
рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста 
Києва на 2017 рік на виконання рішення Київської 
міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 

«Про затвердження міської цільової програми 
«Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки» 
в межах видатків на надання одноразової адрес-
ної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення міста Києва та киянам, які 
опинились в складних життєвих обставинах, випла-
ту одноразової адресної матеріальної допомоги 
на загальну суму 1 575,0 тис. грн  громадянам, 
зазначеним у пункті 1 цього рішення.

3. Департаменту фінансів виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та Департаменту 
соціальної політики виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)  здійснити розробку та подання 
відповідних змін до рішення Київської міської 
ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про 
затвердження міської цільової програми «Тур-
бота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки» та 
до рішення Київської міської ради від 12 грудня 

2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Ки-
єва на 2017 рік» для забезпечення виконання 
пункту 1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань охорони здоров’я та соціального 
захисту.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Прийняти за основу проект рішення Ки-
ївської міської ради «Про недопущення гро-
мадсько-політичної діяльності та політичної 
агітації в загальноосвітніх навчальних закладах 
міста Києва».

2. Постійній комісії Київської міської ради 
з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту 

доопрацювати зазначений проект рішення та 
внести його на розгляд пленарного засідання 
сесії Київської міської ради.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати статус скверу земельним ділянкам 
площею 0,17 га на просп. Науки, 4-а та площею 
0,22 га на просп. Науки, 4-б у Голосіївському 
районі м. Києва  згідно з додатком до цього 
рішення.

2. Комунальному підприємству по утриман-
ню зелених насаджень Голосіївського району  
м. Києва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо  оформлення права постійного корис-
тування земельними ділянками, визначеними 
пунктом 1 цього рішення.

2.2. У місячний строк з дня набрання чинності 
рішенням про передачу земельних ділянок в 
постійне користування вжити заходів щодо 
державної реєстрації права користування зе-
мельними ділянками, визначеними пунктом 1 
цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» здійснити ор-
ганізаційно-правові заходи щодо благоустрою 
земельних ділянок, визначених пунктом 1 цього 
рішення.

4. Внести зміни до Програми розвитку зеле-
ної зони міста Києва до 2010 року та концепції 

формування зелених насаджень в центральній 
частині міста, затверджених рішенням Київської 
міської ради від 19.07.2005  № 806/3381 та 
продовжених на період до 2017 року рішенням 
Київської міської ради від 07.07.2016 № 572/572, 
включивши до переліку озеленених територій 
загального користування міста Києва, що відпо-
відають типологічним ознакам та планувальним 
вимогам (таблиця №2), земельні ділянки, за-
значені в пункті 1 цього рішення.

5. Виконавчому органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) ви-
рішити в установленому порядку питання щодо 
фінансування заходів, передбачених пунктами 
2 та 3 цього рішення.

6. Опублікувати це рішення у газеті Київської 
міської ради «Хрещатик» в установленому по-
рядку.

7. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Оголошення про намір передати в оренду об'єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Балансоутримувач -комунальне 
підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" (вул. Симирен-
ка,17, тел. 4540164). Характеристика об'єктів оренди: бульв. Ромена Роллана, 4, цокольний поверх, площа 44,40 кв. 
м. Вартість – 681210,0 грн. Розмір місячної орендної плати (без ПДВ) – 2929,77 грн. Запропонована заявником мета 
використання приміщення – розміщення перукарні; вул. Тулузи, 4,1 поверх, площа 181,50 кв. м. Вартість – 2892240,0 
грн. Розмір місячної орендної плати (без ПДВ) – 7317,17 грн. Запропонована заявником мета використання приміщення 
– розміщення спортивного закладу для проведення занять різними видами спорту; вул. Тулузи, 4, 1 поверх, площа 191,40 
кв. м. Вартість – 3050000,0 грн. Розмір місячної орендної плати (без ПДВ) – 7716,50 грн. Запропонована заявником мета 
використання приміщення – розміщення спортивного закладу для проведення занять різними видами спорту. Запропо-
нований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, після розміщення оголошення за адресою: 
м. Київ, просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок – 4500715.

Оголошення 
про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

№ 
п/п

 

Балансоутри-
мувач (юри-

дична адреса, 
контактний 
телефон)

 

Дані про об'єкт оренди

Характеристика Місцезнахо-
дження

За-
гальна 
площа, 

кв.м

Оренд 
на 

ставка 
у%

Запропонована 
заявником мета 

використання при-
міщення

Строк 
оренди, 

запропо-
нований 
заявни-

ком

Орендна 
плата за 
1 кв.м, 

грн

Розмір 
місячної 
орендної 

плати, грн

Вартість 
об'єкта 
оренди, 
грн без 

ПДВ

1 КП "Київжит-
лоспецексп- 
луатація" (вул. 
Володимир-
ська, 51-а, 
234-23-24) 
  

1 – 2 поверхи вул. Симона 
Петлюри, 
23/126 літер А 

133,20 1 (для 
площі 
20, 
кв.м) 

Розміщення громад-
ської організації 

Станом на 30.09.2017

2 роки 
364 дні

24,76 11707,30 3957900,00 

4 або 99,05

15 Інше використання 371,42 49473,75

2
 

1-2 поверхи
 

вул. Сакса-
ганського, 
40/85 літер 
А,А'

92,90 1 (для 
площі 
20, 
кв.м)
 

Розміщення громад-
ської організації

 

Станом на 31.10.2017

2 роки 
364 дні

 

21,48 6695,15
 

2395300,00 
 
 

4 або 85,94

15 Інше використання 322,29 29941,25

3
 

1 -3 поверхи
 

вул. Полярна, 
15 літ. А
 

86,30
 

5
 

Розміщення суб'єкта 
господарювання, що 
здійснює побутове 
обслуговування на-
селення

Станом на 31.10.2017

2 роки 
364 дні

71,31 6154,16 1477000,00

 4
 

1-3 поверхи
 

вул. Сакса-
ганського, 
40/85 літер 
А,А'
 

154,90
 

10 Розміщення суб'єкта 
господарювання, що 
здійснює проектні, 
проектно-вишуку-
вальні, проектно-
конструкторські 
роботи

Станом на 31.10.2017

2 роки 
364 дні

204,37 31657,50 3798900,00

5
 

КП "Плесо" 
(02660, м. Київ, 
Микільсько-
Слобідська, 7, 
тел.541-06-96)
 
 
 
 
 

Частина нежит-
лової споруди 
(бетонні плити)
 

Дніпров-
ський р-н, 
Передмісна 
слобідка, б/н 
-Золотий, Д.9
 

150,0
 

5
 

Розміщення суб'єкта 
господарювання, що 
здійснює побутове 
обслуговування на-
селення (сезонно 
з 01 травня по 30 
жовтня календарно-
го року)

Станом на 31.08.2017

2 роки 
364 дні

73,14 10970,58 2632940,00

6
 

Нежитлова 
споруда (май-
данчик № 2 під 
літні службові 
приміщення)
 

Дніпровський 
р-н, Микіль-
сько-Слобід-
ська, дільниця 
№ 5, Д.5
 

84,0
 

20
 

Розміщення кафе, 
що здійснює продаж 
товарів підакцизної 
групи (сезонно з 01 
травня по 30 жовтня 
календарного року)

Станом на 31.08.2017

2 роки 
364 дні

365,76 30723,83 1843430,00

7
 

Нсжитлова 
споруда (май-
данчик № 1 під 
літні службові 
приміщення)
 

Дніпровський 
р-н, Микіль-
сько-Слобід-
ська, дільниця 
№ 5, Д.5
 

96,0
 

5
 

Розміщення суб'єкта 
господарювання, що 
здійснює побутове 
обслуговування на-
селення (сезонно 
з 01 травня по 30 
жовтня календарно-
го року)

Станом на 31.08.2017

2 роки 
364 дні

91,44 8778,25 2106780,00

8
 

Дитяча клінічна 
лікарня № 4 
Солом'янського 
району м. 
Києва (03680, 
м. Київ, вул. 
Стражеска,6-а, 
408-00-35) 

підвал
 

пров. Коваль-
ський, 12
 

60,0
 

15
 

Інше використання 
нерухомого майна 
(виробництво про-
дуктів харчування)

Станом на 30.09.2017

2 роки 
364 дні

137,63 8257,50 660600,00

9
 

КП ШЕУ 
Голосіївського 
району м. 
Києва (03083, 
м. Київ, просп. 
Науки, 53, 
тел.524-93-45)
 

частина підзем-
ного пішохідно-
го переходу *
 

просп. Науки, 
4 (фабрика 
"Рошен")
 

150,0
 

18
 

Розміщення торго-
вельних об'єктів з 
продажу продоволь-
чих та непродоволь-
чих товарів
 

Станом на 30.09.2017

2 роки 
364 дні

177,49 26623,34 3993500,0

10  КП "Київпас-
транс" (04070, 
Набережне 
Шосе, 2, 254-
65-27)

споруда вул. Ялинко-
ва, 58/68

34,93 8 Розміщення кафе, 
яке не здійснює 
продаж товарів під-
акцизної групи
 

Станом на 30.09.2017

2 роки 
364 дні

132,8 4638,70 695805,0

11 Київська міська 
клінічна лікарня 
швидкої медич-
ної допомоги 
(02660, вул. 
Братиславська, 
3, 527-69-13)

н/будівля
прохідної та 
асфальтно-бе-
тонна площадка 
з бетонним 
навісом

вул. Братис-
лавська, 3 
літ. "С"

9,25 18 Розміщення торго-
вельного об'єкта з 
продажу непро-
довольчих товарів 
(ритуального при-
значення)

Станом на 31.10.2017

2 роки 
364 дні

270,16 2499,00 166600,0

12 КП "Київський
метрополітен" 
(03056, м. 
Київ, просп. 
Перемоги, 35, 
238-44-91

частина 1
поверху адмі-
ністрати вної 
будівлі

просп. Пере-
моги, 35

2,0 50 Розміщення бан-
комату

Станом на 31.10.2017

2 роки 
364 дні

1566,66 3133,33 75200,00

13 частина 4
поверху 
адміністрати- 
вно-побутового 
корпусу

вул. Борис-
пільська, 20-а 
(електродепо 
"Харківське")

2,0 50 Розміщення бан-
комату

Станом на 31.10.2017

2 роки 
364 дні

1895,83 947,91 45500,00

14 частина 1 по-
верху прогіну 
підйомного ре-
монту та другої 
лінії майстерень 
головної вироб-
ничої будівлі

вул. Червоно-
ткацька, 1-а 
(електродепо 
"Дарниця")

2,0 50 Розміщення бан-
комату

Станом на 31.10.2017

2 роки 
364 дні

2154,16 1077,08 51700,00

15 частина 2 
поверху 
адміністратив-
но-побутового 
корпусу

вул. Озерна, 3 
(електродепо 
"Оболонь")

2,0 50 Розміщення бан-
комату

Станом на 31.10.2017

2 роки 
364 дні

2362,50 1181,25 56700,00

* – Торговельний об'єкт повинен відповідати вимогам ДБН, правилам пожежної безпеки та ін.
Відповідно до пропозиції КП "Київський метрополітен" обов'язковими умовами укладання договору оренди у позиції 12-15 – виконання Основних 

технічних вимог на проектування і розміщення об'єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення на території КП "Київський 
метрополітен". З додатковими вимогами щодо технічних умов до об'єктів КП "Київський метрополітен" можна ознайомитись на ВЕБ-сайті www.metro.
kiev.ua у розділі "Про метрополітен" – "нормативні акти" – "технічні умови до об'єктів комерційного призначення".

Для ознайомлення з об'єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. 

Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, теле-

фони для довідок: 202-61-77. 202-61-76, 202-61-96.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на право оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Київа ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Дані про об'єкт оренди
Реквізити для сплати авансової орендної 

платиХарактеристика та місцезнаходження Мета використання Стартовий розмір орендної плати, грн 
(без ПДВ)

Розмір авансової орендної 
плати, грн

Балансоутримувач – комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"

Нежитлові приміщення загальною 
площею 73,50 кв. м за адресою: вул. 

Бажова, 12 (підвал)     

розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (ремонт по-

бутової техніки)
 3654,17 7308,34

п/р 26008554300600 банк: ПАТ "Укр-
сиббанк" 

МФО: 351005 
ЄДРПОУ: 39606435

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єктів оренди:
– нежитлове приміщення підвального поверху загальною площею 15,9 кв. м, (паркувальне місце № 22),
– нежитлове приміщення підвального поверху загальною площею 15,8 кв. м, (паркувальне місце № 23),
– нежитлове приміщення підвального поверху загальною площею 23,0 кв. м (паркувальне місце № 19),
розташовані за адресою: вулиця Московській, б. 46/2.
Вартість об'єкта оренди, площею 15,9 кв. м – станом на 31.07.2017 – 515300,0 грн без ПДВ. 
Вартість об'єкта оренди, площею 15,8 кв. м – станом на 31.07.2017 – 512100,0 грн без ПДВ. 
Вартість об'єкта оренди, площею 23,0 кв. м – станом на 31.07.2017 – 745400,0 грн без ПДВ. Балансоутримувач:   комунальне  підпри-
ємство   "Керуюча  компанія  з  обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва" (провулок Мар'яненка, 7, 280-44-53).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення паркувальних місць в підземному паркінгу, термін дії 
2 роки 364 дні.
Орендна ставка – 3%, розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції):
– об'єкта оренди, площею 15,9 кв. м – 1288,25 грн без ПДВ.
– об'єкта оренди, площею 15,8 кв. м – 1280,25 грн без ПДВ.
– об'єкта оренди, площею 23,0 кв. м – 1863,50 грн без ПДВ.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, 
вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

Шевченківський районний суд м.Києва за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, 31-а 
(каб.310) викликає на 01.03.2018 року о 13.00 Приватне підприємство "КомСервіс" в якості 
відповідача по справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в 
особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ 
"Дельта Банк" Кадирова В.В. до Березки Ігоря Григоровича, Приватного підприємства 
"КомСервіс", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: 
Національний банк України, про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач викликається в судове засідання, у разі його неявки справа розглядати-
меться в його відсутність.

Суддя Савицький O.A.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлові приміщення цокольного поверху загальною площею 50,7 кв. м, розташовані 
за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 3 літ. "А". 
Вартість об'єкта оренди станом на 31.05.2017– 1 543 709,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва" (м. Київ, 
пров. Мар’яненка, 7, 280-02-20).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення громадської організації на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності, на 2 роки 364 дні. Орендна ставка: 20,0 кв. м – 1%, 30,7 
кв. м – 4%, розмір орендної плати за місяць: 3623,30 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).
Можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення об'єкта оренди, в такому випадку, стартова орендна 
плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки. Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 
робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, 
каб. 210. Довідка за телефоном: 280-15-39.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
оголошує про намір передати в оренду приміщення 3-го поверху площею 140,00 кв.м в будинку за 
адресою: м. Київ, вул. Мостицька, 9, вартість приміщення 2483200,00 грн (без ПДВ) на строк 2 роки 
364 дні, для розміщення приватного закладу охорони здоров'я (Центр інтегративної медицини та 
нанотехнологій).
Балансоутримовач – КНП "Консультативно-діагностичний центр" Подільського району м. Києва: 
м. Київ, вул. Мостицька, 9. тел. 434-61-84.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації оголошення. Заяви про оренду 
приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл., 2, Подільська районна в місті Києві державна 
адміністрація. Довідкова інформація за телефоном: 485-18-87.

Нетішинський міський суд Хмельницької області (адреса: Хмельницька область, м. Нетішин, 
просп. Незалежності,12) викликає в судове засідання, що відбудеться 12 грудня 2017 року о 09.00, 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінанс Альянс Центр", місце реєстрації вул.Лугова, 
буд.12 м.Київ, як відповідача у справі за позовом Шуст Валентини Віталіївни до Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Фінанс Альянс Центр" про захист прав споживача (головуючий у 
справі суддя Стасюк P.M.)

У випадку неявки відповідача, справа буде розглянута на підставі наявних у ній доказів.

Свідоцтво про право власності, серія САС № 241734, видане 17.04.2009 на об'єкт 
нерухомого майна: нежилі приміщення загальною площею 882,7 кв.м, в тому числі: 
з № 1 по № 16 (групи приміщень № 24) площею 239,10 кв.м, з № 1 по № 42 (групи 
приміщень № 28) площею 514,40 кв.м, місця спільного користування площею 129,20 
кв.м, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літера А, видавник: Головне управління 
комунальної власності м. Києва, вважати недійсним у зв'язку з його втратою.

Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру, серія CAE № 847698 
від 27 грудня 2012 року, видане Головним управлінням житлового забезпе-
чення Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація) на ім'я Шкіль Марії Василівни, вважати недійсним.

Рекомендований строк оренди об'єкта – 2 роки 364 дні (у 
разі строку оренди більше рекомендованого, переможець 
конкурсу додатково повинен подати документи, які необхідні 
для нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору 
оренди згідно з переліком, визначеним законодавством). 

Умови конкурсу:
– орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції пе-

реможця;
– додатково до орендної плати нараховується податок на 

додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним 
законодавством України:

– відшкодування підприємству (балапсоутримувачу) 
вартості комунальних послуг: витрат на утримання прибу-
динкової території, вартості послуг по ремонту і технічному 
обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньо 
будинкових мереж, ремонту будівлі у т.ч.: покрівлі, фасаду, 
вивозу сміття або сплати послуг на підставі договорів з 
постачальниками;

– відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення 
незалежної оцінки об'єкта оренди;

– відшкодування переможцем конкурсу витрат на публікацію 
оголошення про вивчення попиту на об'єкт оренди та інформації 

про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ (у разі 
відсутності бюджетного фінансування цих витрат);

– зобов'язання щодо укладання договору страхування про-
тягом місяця з дати укладання договору оренди;

– утримання об'єкта відповідно до санітарно-екологічних 
та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;

– підтримання належних умов експлуатації та технічного 
стану об'єкта оренди:

– сума авансової орендної плати переможця конкурсу вра-
ховується в рахунок орендної плати та повертається особам, 
які не стали переможцями конкурсу протягом п'яти днів після 
затвердження переможця конкурсу.

Для участі у конкурсі претендент або уповноважена ним 
особа подає:

1. Лист-заяву про участь у конкурсі
2. Відомості про претендента на участь у конкурсі:
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними 

особами:
– документи, що посвідчують повноваження представника 

юридичної особи;
– копії установчих документів (завірені заявником);
– виписку з Єдиного державного реєстру;

– копію довідки органу статистики про включення юридичної 
особи до ЄДРПОУ (завірена заявником);

– копію довідки про взяття на облік платника податку (за-
вірену заявником);

– річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента 
на участь у конкурсі;

– довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено 
справу про банкрутство;

– копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого 
виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена 
заявником);

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними 
особами:

– копію паспорта (стор. 1, 2, 3) (завірена заявником);
– копія ідентифікаційного коду (завірена заявником);
– виписку з Єдиного державного реєстру;
– декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту 

суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи – платника 
єдиного податку.

3. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу 

(крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого роз-

глядається в день проведення конкурсу).
5. Інформація про засоби зв’язку з претендентом на участь 

у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для 
повернення авансової орендної плати.

Конкурс буде проведено 13.12.2017 за адресою: м. Київ, 
бульв. Праці, 1/1, каб. 205 о 15.00.

На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначено 
найменування претендента на участь у конкурсі та напис "Кон-
курсна пропозиція", (конверт має бути опечатаний печаткою 
претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція 
повинна містити найменування претендента юридичної особи 
або прізвище, ім'я та по батькові -фізичної особи, інформацію 
про об'єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати 
за один місяць (без врахування ПДВ).

Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окре-
мому конверті з написом "Додаткові пропозиції".

Місце подання конкурсної документації: 02094, м. Київ, 
бульвар Праці, 1/1, кім. 208 (пн.-чт. з 9.00 до 18.00, пт. з 9.00 
до 16.45. Обідня перерва з 13.00 до 13.45), телефони для 
довідок: 296-56-56, 292-00-15.

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 
3 робочі дні до дати проведення конкурсу.



     МІСТОХрещатик
5 грудня 2017 р.
№127 (5040)

4

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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ПІД ТАКОЮ назвою 6 грудня о 16.00 для учнів 
7-11 класів у Колонній залі КМДА (вул. Хрещатик, 
36) пройде форум у рамках Всеукраїнського тижня 
права. Приєднається до організації заходу Київський 

молодіжний центр (КМЦ). Під час акції відбудеться 
виставка-форум «Правники – суспільству», під час 
якого різні міністерства та адвокатські об’єднання 
надаватимуть відвідувачам безоплатну правову до-
помогу. Також КМЦ у рамках заходу організує показ 
відеофільмів про права дітей. Школярі зможуть взяти 
участь в інтерактиві «Знай свої права» та подивитися 
мультфільм «Я і поліція». Усе це допоможе учням 
краще ознайомитись зі своїми правами та підви-
щити обізнаність у сфері юридичних наук. 

Нагадуємо, що з 4 до 9 грудня в столиці триває 
Всеукраїнський тиждень права, організований Ко-
ординаційною радою молодих юристів України при 
Міністерстві юстиції України 

«Правоосвіта 
для школярів»

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

МЕР Києва Віталій Кличко вручив видатним киянам 
державні нагороди з нагоди 26-ї річниці Всеукраїн-
ського референдуму про підтвердження Акту про-
голошення незалежності України. 

«Сьогодні Україна знову проходить через великі 
випробування. Відстоює свою державність, тери-
торіальну цілісність, своє право йти шляхом, який 
обрала. І найкращим вшануванням пам’яті тих, хто 
загинув, захищаючи Україну та її вибір, буде успіх 
нашої держави», – зазначив міський голова. 

Він вручив нагороди киянам-учасникам Рево-
люції Гідності. Двом Героям нагороди – Орден 
«За мужність» ІІІ ступеня – присвоїли посмертно. 
Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною 
мовчання. 

«Високі державні відзнаки отримують кияни, які 
своєю багаторічною працею, своїм професіоналізмом 
зробили вагомий внесок у розвиток освіти, культури, 
інших галузей. Я вдячний вам за ваші зусилля, які 

ви докладаєте, щоб змінювати наше місто», – сказав 
Віталій Володимирович. 

Серед нагороджених Орденом Княгині Ольги ІІІ 
ступеня – Оксана Лазебник, волонтерка, співзаснов-
ник БФ «Стрічка Надії». Звання «Заслужений артист 
України» присвоїли Дмитру Суржикову, артисту те-
атрально-видовищного закладу культури Київський 
академічний Молодий театр. Звання «Заслужений 
працівник освіти» – Геннадію Новоселецькому, ди-
ректорові гімназії №172 «Нивки» 

ІЗ 4 ДО 27 грудня кияни мати-
муть можливість безкоштовно 
обстежитись на пересувному 
флюорографі. 

Як повідомили в Департаменті 
охорони здоров’я КМДА, пере-
сувний цифровий флюорограф 
працюватиме з 10.00 до 17.00. Під 
час обстеження пацієнт отри-
має довідку з результатами та 
у разі потреби – кваліфіковану 
консультацію лікаря-фтизіатра. 
Загальний час обстеження та 
консультації займає максимум 
15 хвилин. 

Графік роботи 
пересувного цифрового 

флюорографа 
05.12.– Амбулаторія КНП 

«ЦПМСД № 2», просп. Миру, 
19/18, Дніпровський р-н; 

06.12.– ТМО «ФТИЗІАТРІЯ», 
вул. Васильківська, 35, Голосі-
ївський р-н; 

07.12.– Амбулаторія № 3 КНП 
«ЦПМСД», вул. Мечникова, 8, 
Печерський р-н; 

08.12.– Амбулаторія № 3 КНП 
«ЦПМСД», вул. Мечникова, 8, 
Печерський р-н; 

09.12.– Амбулаторія № 3 КНП 
«ЦПМСД», вул. Мечникова, 8, 
Печерський р-н; 

11.12.– КМТЛ № 1 із диспан-
серним відділенням, Харківське 
шосе, 121/3, Дарницький р-н; 

12.12.– Амбулаторія № 1 КНП 
«ЦПМСД № 2», вул. Дяченка, 12, 
мікрорайон Бортничі; 

13.12.– ТМО «ФТИЗІАТРІЯ», 
вул. Васильківська, 35, Голосі-
ївський р-н; 

14.12.– КНП «ЦПМСД № 1», 
вул. Райдужна, 14, Дніпровський 
р-н; 

15.12.– Амбулаторія № 4 КНП 
«ЦПМСД № 1», вул. Набережно-
Корчуватська, 56/66, Голосіїв-
ський р-н; 

18.12.– КМТЛ № 1 із диспан-
серним відділенням, Харківське 
шосе, 121/3, Дарницький р-н; 

19.12.– Амбулаторія № 4 КНП 
«ЦПМСД № 1», вул. Кирилівська, 
107, Подільський р-н; 

20.12.– ТМО «ФТИЗІАТРІЯ», 
вул. Васильківська, 35, Голосі-
ївський р-н; 

22.12.– Амбулаторія № 1 КНП 
«ЦПМСД № 2», вул. Полкова, 57, 
Подільський р-н; 

27.12.– ТМО «ФТИЗІАТРІЯ», 
вул. Васильківська, 35, Голосі-
ївський р-н 

У мерії видатним киянам 
вручили державні 
нагороди

Містяни зможуть безкоштовно 
обстежитись на пересувному 
флюорографі
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